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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην 
ανοίγετε το περίβλημα. Για σέρβις, 
απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό.

Ο εξοπλισμός αυτός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια 
που καθορίζονται στην Οδηγία σχετικά με τον ραδιοεξοπλισμό 
και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (R&TTE) εφόσον 
χρησιμοποιείται καλώδιο μικρότερο από 3 μέτρα. Απαγορεύεται η 
χρήση καλωδίων με μήκος που ξεπερνά τα 3 μέτρα.

Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ή εκ μέρους της Sony 
Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 
108-0075 Japan (Ιαπωνία).
Την εισαγωγή και τη διανομή στην Ευρώπη έχει αναλάβει η Sony 
Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, 
London, W1F 7LP, United Kingdom (Ηνωμένο Βασίλειο).
Ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος για την έκδοση και τη 
διατήρηση των Δηλώσεων συμμόρφωσης είναι η Sony 
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, 
Germany (Γερμανία).

Ανεπίσημη δήλωση συμμόρφωσης με την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό 
και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό

Με την παρούσα, η Sony Computer Entertainment Inc. δηλώνει ότι 
αυτό το προϊόν συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις 
και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Για 
λεπτομέρειες,παρακαλούμε όπως ελέγξετε την ακόλουθη σελίδα 
του διαδικτύου:  
http://www.compliance.sony.de/

Πληροφορίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 801/2013

Επισκεφθείτε την παρακάτω διεύθυνση URL: 
eu.playstation.com/Energyefficiency
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Κρίσεις που προκαλούνται από το ερέθισμα του 
φωτός (φωτοευαίσθητη επιληψία)

Σε περίπτωση που πάσχετε από επιληψία ή είχατε κρίσεις, 
συμβουλευτείτε το γιατρό σας προτού παίξετε. Ορισμένα άτομα 
ενδέχεται να παρουσιάσουν πόνο στα μάτια, διαταραχές στην 
όραση, ημικρανία, μυϊκές συσπάσεις, σπασμούς, απώλεια 
αισθήσεων ή απώλεια συναίσθησης και προσανατολισμού όταν 
εκτίθενται σε φώτα που αναβοσβήνουν ή τρεμοπαίζουν ή σε άλλα 
φωτεινά ερεθίσματα από οθόνη τηλεόρασης ή ενώ παίζουν 
βιντεοπαιχνίδια. Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα 
παραπάνω συμπτώματα ενώ παίζετε, σταματήστε αμέσως τη 
χρήση και συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Σταματήστε αμέσως να παίζετε εάν παρουσιάσετε 
τα παρακάτω συμπτώματα
Πέρα από τα παραπάνω συμπτώματα, εάν, ενώ παίζετε, 
αισθανθείτε πονοκέφαλο, ζαλάδα, ναυτία, κόπωση, συμπτώματα 
παρόμοια με τη ναυτία κίνησης, ή εάν νιώθετε ενόχληση ή πόνο 
σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, όπως τα μάτια, τα αφτιά, τα 
χέρια ή τα πόδια, σταματήστε αμέσως τη χρήση. Εάν τα 
συμπτώματα επιμένουν, ζητήστε ιατρική φροντίδα.

Ραδιοκύματα

Τα ραδιοκύματα μπορεί να επηρεάσουν ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή 
ιατρικές συσκευές (για παράδειγμα, βηματοδότες), γεγονός που 
μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και πιθανό τραυματισμό.

 ˎ Εάν χρησιμοποιείτε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, 
συμβουλευθείτε το γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της 
ιατρικής συσκευής πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 
ασύρματης δικτύωσης (Bluetooth® και WLAN).

 ˎ Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ασύρματης δικτύωσης στις 
παρακάτω τοποθεσίες:
–  Περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματου δικτύου, 

όπως νοσοκομεία. Να συμμορφώνεστε με τους κανονισμούς 
των ιατρικών ιδρυμάτων όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα 
εντός των εγκαταστάσεών τους.

–  Περιοχές κοντά σε συναγερμούς φωτιάς, αυτόματες πόρτες 
και άλλους τύπους αυτόματου εξοπλισμού.

Λογισμικό συστήματος

Η χρήση του συστήματος PS TV συνιστά αποδοχή της άδειας 
χρήσης του λογισμικού συστήματος της Sony Computer 
Entertainment Inc. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη 
διεύθυνση 
http://www.scei.co.jp/psvita-eula/.

Απαγορεύεται η εμπορική χρήση ή η ενοικίαση αυτού του 
προϊόντος. 
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Προφυλάξεις

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό 
το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Οι γονείς και 
οι κηδεμόνες παιδιών πρέπει να διαβάσουν το παρόν εγχειρίδιο 
και να διασφαλίσουν ότι το παιδί τηρεί όλα τα προληπτικά μέτρα 
ασφάλειας.

Ασφάλεια

Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές 
ασφάλειας. Ωστόσο, κάθε ηλεκτρική συσκευή, εάν χρησιμοποιηθεί 
λανθασμένα, ενέχει τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, 
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. Για να συμβάλετε στη 
διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας, ακολουθήστε αυτές τις 
οδηγίες:

 ˎ Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και οδηγίες.

 ˎ Επιθεωρείτε τακτικά το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος, το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος και το 
καλώδιο HDMI®.

 ˎ Αν το σύστημα PS TV σας είναι κατεστραμμένο, μην το 
χρησιμοποιήσετε. Αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου 
ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα και αποσυνδέστε τυχόν 
άλλα καλώδια αμέσως.

 ˎ Διακόψτε τη χρήση, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου 
ρεύματος από την ηλεκτρική πρίζα και αποσυνδέστε τυχόν 
άλλα καλώδια αμέσως, αν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά, 
αν παράγει ασυνήθιστους ήχους, αν μυρίζει ή αν το 
τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος είναι πολύ ζεστό και 
δεν μπορείτε να το ακουμπήσετε.

 ˎ Επικοινωνήστε με την κατάλληλη γραμμή τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης πελατών του PlayStation®. Τα στοιχεία 
επικοινωνίας βρίσκονται στις πληροφορίες εγγύησης 
του προϊόντος.

Χρήση και χειρισμός

 ˎ Χρησιμοποιείτε σε καλά φωτισμένο χώρο και διατηρείτε 
ασφαλή απόσταση από την οθόνη της τηλεόρασης.

 ˎ Αποφύγετε την παρατεταμένη χρήση του συστήματος PS TV. 
Για να αποφύγετε την καταπόνηση των ματιών, πρέπει να 
κάνετε διάλειμμα 15 λεπτών κάθε μία ώρα παιχνιδιού.

 ˎ Αποφύγετε να παίζετε όταν είστε κουρασμένοι ή χρειάζεστε 
ύπνο.

 ˎ Σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το σύστημα εάν 
αρχίσετε να αισθάνεστε κούραση ή εάν νιώθετε ενόχληση ή 
πόνο στα χέρια κατά τη χρήση του ασύρματου χειριστηρίου. 
Εάν η κατάσταση επιμένει, συμβουλευθείτε γιατρό.

 ˎ Εάν παρουσιάσετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα 
προβλήματα υγείας, διακόψτε αμέσως τη χρήση του 
συστήματος. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, συμβουλευθείτε 
γιατρό.
–  Ζαλάδα, ναυτία, κόπωση ή συμπτώματα παρόμοια με τη 

ναυτία κίνησης.
–  Ενόχληση ή πόνο σε κάποιο μέρος του σώματος, όπως τα 

μάτια, τα αφτιά ή τα χέρια.

 ˎ Κρατήστε το σύστημα και τα εξαρτήματα μακριά από μικρά 
παιδιά. Τα μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν τις κάρτες 
μνήμης ή να τυλίξουν τα καλώδια/ιμάντες γύρω τους, γεγονός 
που μπορεί να επιφέρει τραυματισμό ή να προκαλέσει 
ατύχημα ή δυσλειτουργία. Οι κάρτες πολυμέσων μπορεί να 
παρουσιάζουν κίνδυνο πνιγμού.

 ˎ Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο 
εναλλασσόμενου ρεύματος από την παροχή ρεύματος πριν 
συνδέσετε το καλώδιο HDMI.

 ˎ Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα ή τα αξεσουάρ κοντά σε νερό.

 ˎ Χρησιμοποιήστε μόνο προσαρτήματα/εξαρτήματα που έχουν 
καθοριστεί από τον κατασκευαστή.

 ˎ Μην εκθέτετε το σύστημα ή τα εξαρτήματα σε σκόνη, καπνό ή 
ατμό. Μην αφήνετε υγρά ή μικρά σωματίδια να εισχωρήσουν 
στο σύστημα ή τα εξαρτήματα.
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 ˎ Μην πετάτε, ρίχνετε ή πατάτε πάνω στο σύστημα ή τα 
εξαρτήματα και μην υποβάλετε τις συσκευές σε ισχυρά 
χτυπήματα.

 ˎ Μην αγγίζετε και μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στις υποδοχές 
σύνδεσης του συστήματος ή των εξαρτημάτων.

 ˎ Μην τοποθετείτε το σύστημα και τα συνδεδεμένα αξεσουάρ 
στο πάτωμα ή σε μέρος όπου μπορεί κάποιος να σκοντάψει.

 ˎ Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, το σύστημα ή το 
τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος μπορεί να φτάσει σε 
θερμοκρασία 40 ºC ή και περισσότερο. Μην αγγίζετε το 
σύστημα ή το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα κάτω από αυτές τις συνθήκες. 
Η εκτεταμένη επαφή κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορεί να 
προκαλέσει εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας*.
*  Τα εγκαύματα χαμηλής θερμοκρασίας είναι εγκαύματα που 

συμβαίνουν όταν το δέρμα έρθει σε επαφή με αντικείμενα 
σχετικά χαμηλής θερμοκρασίας (40 ºC ή μεγαλύτερης) για 
παρατεταμένη χρονική περίοδο.

 ˎ Κατά τη σύνδεση του συστήματος σε τηλεόραση plasma ή 
προβολής*, μην αφήνετε μια σταθερή εικόνα να προβάλλεται 
στην οθόνη της τηλεόρασης για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να αφήσει μια αχνή εικόνα 
μόνιμα στην οθόνη.
* Εκτός από τους τύπους οθόνης LCD

 ˎ Συνιστάται στους γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά κατά τις 
δραστηριότητές τους online, για να διασφαλίσουν την ασφαλή 
και υπεύθυνη χρήση του Internet. Για την περισσότερες 
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση 
http://www.ps-playsafeonline.com

Συνθήκες αποθήκευσης

 ˎ Μην εκθέτετε το σύστημα ή τα αξεσουάρ σε υψηλές 
θερμοκρασίες, σε υψηλά επίπεδα υγρασίας ή στο άμεσο 
ηλιακό φως.

 ˎ Μην αυξάνετε τη θερμοκρασία του συστήματος 
χρησιμοποιώντας εξοπλισμό κουζίνας ή θέρμανσης, όπως 

πιστολάκι μαλλιών. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά, 
τραυματισμός ή δυσλειτουργία.

 ˎ Μην τοποθετείτε το σύστημα ή τα αξεσουάρ σε επιφάνειες που 
δεν είναι σταθερές, που έχουν κλίση ή που υπόκεινται σε 
κραδασμούς.

Σημειώσεις σχετικά με την ασφάλεια κατά τη 
χρήση των χειριστηρίων

 ˎ Μην μεταχειρίζεστε χαλασμένες μπαταρίες ιόντων λιθίου ή 
μπαταρίες με διαρροή. Αν σημειωθεί διαρροή του υγρού που 
βρίσκεται στο εσωτερικό της μπαταρίας, διακόψτε αμέσως τη 
χρήση του προϊόντος και επικοινωνήστε με την τεχνική 
υποστήριξη για βοήθεια. Αν το υγρό έρθει σε επαφή με τα 
ρούχα, το δέρμα ή τα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως την 
περιοχή με καθαρό νερό και συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Το 
υγρό μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει τύφλωση.

 ˎ Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία δόνησης αν υποφέρετε από 
πάθηση ή τραυματισμό στα οστά, τις αρθρώσεις ή τους μύες 
των χεριών ή των βραχιόνων σας. Αν υποφέρετε από πάθηση ή 
τραυματισμό, μην χρησιμοποιείτε το ασύρματο χειριστήριο για 
να παίξετε τίτλους λογισμικού που χρησιμοποιούν τη 
λειτουργία δόνησης εκτός εάν απενεργοποιήσετε πρώτα τη 
συγκεκριμένη λειτουργία.

 ˎ Λάβετε υπόψη σας ότι σε ορισμένους τίτλους λογισμικού η 
λειτουργία δόνησης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για 
να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία δόνησης, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί  (PS) στο χειριστήριο. Καταργήστε 
την επιλογή στο πλαίσιο ελέγχου [Enable Vibration] 
(Ενεργοποίηση δόνησης) στην οθόνη που εμφανίζεται.

 ˎ Μην κοιτάζετε απευθείας τη φωτιζόμενη μπάρα (light bar) στο 
ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4 όταν αναβοσβήνει. Εάν 
νιώσετε δυσφορία ή πόνο σε οποιοδήποτε σημείο του σώματός 
σας, εσωτερικά ή εξωτερικά, από τη διέγερση που προκαλεί το 
φως, διακόψτε αμέσως τη χρήση.
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Χρήση τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος, 
καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος και 
καλωδίου HDMI

 ˎ Μην αγγίζετε το βύσμα του καλωδίου εναλλασσόμενου 
ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

 ˎ Μην αγγίζετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος, το 
τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος, το καλώδιο HDMI ή το 
σύστημα, εάν είναι συνδεδεμένα σε παροχή ρεύματος, κατά τη 
διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας.

 ˎ Μην χρησιμοποιείτε διαφορετική πηγή τροφοδοσίας από το 
παρεχόμενο (ή εγκεκριμένο ανταλλακτικό) τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος.

 ˎ Προτού συνδέσετε ένα καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις 
του συστήματος (όπως η θύρα εξόδου HDMI) και οι συνδέσεις 
του τροφοδοτικού εναλλασσόμενου ρεύματος ή του καλωδίου 
HDMI είναι καθαρές. Σε αντίθετη περίπτωση, σκουπίστε τις 
συνδέσεις με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

 ˎ Όταν το σύστημα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλη 
χρονική περίοδο, ή όταν καθαρίζετε το σύστημα, αποσυνδέστε 
το ηλεκτρικό καλώδιο και τυχόν άλλα καλώδια.

 ˎ Μην προκαλέσετε ζημιά στο τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος και στο καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος:
–  Μην τροποποιήσετε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 

ρεύματος και το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος.
–  Μην τυλίγετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος ή το 

καλώδιο HDMI γύρω από το σύστημα PS TV ή γύρω από το 
τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος.

–  Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος 
ή το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά σε πηγή 
θέρμανσης και μην αφήσετε να αυξηθεί η θερμοκρασία τους.

–  Μην υποβάλλετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε 
τάση.

–  Κατά την αποσύνδεση του καλωδίου εναλλασσόμενου 
ρεύματος, κρατήστε το από το βύσμα και τραβήξτε το από 
την πρίζα. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο και μην το αφαιρείτε 
υπό γωνία.

–  Προστατέψτε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος για να 
μην πατηθεί ή συμπιεστεί ειδικά στα βύσματα, στην 
ηλεκτρική πρίζα και στο σημείο που εξέρχεται από το 
σύστημα.

–  Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα PS TV ή το τροφοδοτικό 
εναλλασσόμενου ρεύματος όταν είναι καλυμμένο με πανί ή 
όταν βρίσκεται μέσα στη θήκη του. Ενδέχεται να συσσωρευτεί 
θερμότητα και να προκληθεί πυρκαγιά ή ζημιά στο σύστημα.

 ˎ Μην συνδέετε το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος σε 
μετασχηματιστή ή μετατροπέα τάσης. Η σύνδεση του καλωδίου 
εναλλασσόμενου ρεύματος σε μετατροπέα για χρήση σε όχημα 
μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση του τροφοδοτικού 
εναλλασσόμενου ρεύματος και να προκαλέσει εγκαύματα ή 
δυσλειτουργία.

 ˎ Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική πρίζα με εύκολη πρόσβαση, ώστε 
να μπορείτε να αποσυνδέσετε γρήγορα το καλώδιο 
εναλλασσόμενου ρεύματος αν προκύψει η ανάγκη.

 ˎ Η υποδοχή της πρίζας πρέπει να τοποθετείται κοντά στον 
εξοπλισμό και η πρόσβαση σε αυτή πρέπει να είναι εύκολη.

Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ το σύστημα ή τα 
παρεχόμενα εξαρτήματα

Χρησιμοποιήστε το σύστημα PS TV και τα εξαρτήματα σύμφωνα 
με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου. Δεν παρέχεται καμία 
άδεια για ανάλυση ή τροποποίηση του συστήματος ή για 
ανάλυση και χρήση της διαμόρφωσης των παραμέτρων του 
κυκλώματός του. Η αποσυναρμολόγηση θα ακυρώσει την εγγύηση 
του συστήματος. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης 
πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή δυσλειτουργίας.



8

Δίκτυο

 ˎ Για σύνδεση σε δίκτυο απαιτείται ευρυζωνική σύνδεση στο 
Internet.

 ˎ Οι χρεώσεις χρήσης του Internet επιβαρύνουν εσάς. Για 
περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις πληροφορίες που 
παρέχονται στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή επικοινωνήστε 
με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.

 ˎ Χρησιμοποιήστε μόνο καλώδιο Ethernet, συμβατό με τα δίκτυα 
10BASE-T ή 100BASE-TX. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο για 
τυπική οικιακή τηλεφωνική γραμμή ή τύπους καλωδίων 
διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν. Η 
χρήση λανθασμένου τύπου καλωδίου μπορεί να οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη ροή ηλεκτρικού ρεύματος από αυτήν που 
απαιτείται για την υποδοχή LAN, γενονός που ενδέχεται να 
οδηγήσει σε υπερθέρμανση, φωτιά ή δυσλειτουργία.

Χρήση σημείων πρόσβασης Wi-Fi

 ˎ Το εύρος ζώνης 2,4 GHz των ραδιοκυμάτων που 
χρησιμοποιούνται στη λειτουργία ασύρματης δικτύωσης αυτού 
του προϊόντος είναι εύρος ζώνης που μοιράζεται σε διάφορες 
συσκευές. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
ελαχιστοποιεί την επίδραση άλλων συσκευών που 
χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
παρεμβολές από άλλες συσκευές ενδέχεται να μειώσουν την 
ταχύτητα σύνδεσης, να μειώσουν το εύρος σήματος ή να 
προκαλέσουν τον αναπάντεχο τερματισμό της σύνδεσης.

 ˎ Όταν συνδέεστε στο Internet χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα 
Wi-Fi, το σύστημα ανιχνεύει αυτόματα κοντινά σημεία 
πρόσβασης. Κάποιο σημείο πρόσβασης για το οποίο δεν έχετε 
εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε μπορεί να 
συμπεριλαμβάνεται στις συσκευές που ανιχνεύτηκαν. Να 
συνδέεστε μόνο σε προσωπικά σημεία πρόσβασης για τα 
οποία έχετε εξουσιοδότηση χρήσης ή σε σημεία πρόσβασης 
διαθέσιμα μέσω εμπορικής υπηρεσίας Wi-Fi. Ο χρήστης είναι 
υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις που σχετίζονται με την 
πρόσβαση σε Wi-Fi.

Γονικός έλεγχος

Το σύστημα PS TV δίνει τη δυνατότητα στους γονείς και κηδεμόνες 
να ελέγχουν ή να περιορίζουν το περιεχόμενο στο οποίο μπορούν 
να αποκτήσουν πρόσβαση τα παιδιά και οι έφηβοι αλλά και τα 
χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Για 
λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου, 
ανατρέξτε στις Οδηγίες Χρήσεως.

Εγγεγραμμένα δεδομένα

Στις παρακάτω περιπτώσεις, τα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στην κάρτα PlayStation®Vita ή την κάρτα μνήμης, 
ενδέχεται να χαθούν ή να καταστραφούν.

 ˎ Αφαίρεση της κάρτας PS Vita ή απενεργοποίηση του 
συστήματος PS TV ενώ φορτώνει ή αποθηκεύει δεδομένα.

 ˎ Αφαίρεση της κάρτας μνήμης όσο το σύστημα PS TV είναι 
ενεργοποιημένο.

 ˎ Χρήση του σε θέση η οποία είναι εκτεθειμένη σε στατικό 
ηλεκτρισμό ή ηλεκτρικές παρεμβολές.

Αν, για οποιονδήποτε λόγο, παρουσιαστεί απώλεια ή 
καταστροφή λογισμικού ή δεδομένων, συνήθως δεν είναι 
δυνατό να γίνει ανάκτηση του λογισμικού ή των δεδομένων. 
Συνιστάται να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφο ασφαλείας 
του λογισμικού και των δεδομένων. Η Sony Computer 
Entertainment Inc. και τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές 
της δεν δέχονται καμία ευθύνη για καταστροφές ή 
τραυματισμούς που προκύπτουν από απώλεια ή καταστροφή 
λογισμικού ή δεδομένων.
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Σε περίπτωση που εμφανιστεί συμπύκνωση 
υγρασίας

Αν το σύστημα PS TV μεταφερθεί απευθείας από κρύα τοποθεσία 
σε θερμή, μπορεί να συμπυκνωθεί υγρασία στο εσωτερικό του 
συστήματος και να προκαλέσει την εσφαλμένη λειτουργία του.  
Αν συμβεί αυτό, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το σύστημα 
από την ηλεκτρική πρίζα. Μην χρησιμοποιήσετε το σύστημα PS TV 
μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία (για αυτό μπορεί να χρειαστούν 
αρκετές ώρες). Εάν το σύστημα εξακολουθεί να μην λειτουργεί 
σωστά, επικοινωνήστε με την κατάλληλη γραμμή τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης πελατών του PlayStation®. Τα στοιχεία επικοινωνίας 
βρίσκονται στις πληροφορίες εγγύησης του προϊόντος.

Καθαρισμός

Για λόγους ασφάλειας, αποσυνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου 
ρεύματος από την πρίζα και αποσυνδέστε οποιοδήποτε άλλο 
καλώδιο πριν τον καθαρισμό.

Εξωτερικές επιφάνειες (πλαστικό κάλυμμα του 
συστήματος και ασύρματο χειριστήριο)
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφευχθεί η φθορά 
ή ο αποχρωματισμός του εξωτερικού του προϊόντος.

 ˎ Σκουπίστε με ένα απαλό, στεγνό πανί.

 ˎ Μην εφαρμόζετε εντομοκτόνες ή άλλες πτητικές ουσίες.

 ˎ Μην τοποθετείτε υλικά από πλαστικό ή καουτσούκ πάνω στο 
εξωτερικό του προϊόντος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

 ˎ Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή άλλα χημικά. Μην σκουπίζετε 
με χημικά επεξεργασμένο πανί καθαρισμού.

Υποδοχές σύνδεσης
Μην χρησιμοποιείτε το σύστημα όταν οι υποδοχές σύνδεσης του 
συστήματος ή του καλωδίου εναλλασσόμενου ρεύματος δεν είναι 
καθαρές. Εάν το σύστημα χρησιμοποιηθεί ενώ οι υποδοχές 
σύνδεσης είναι βρόμικες, ενδέχεται να παρεμποδιστεί η ροή 
ηλεκτρικού ρεύματος. Αφαιρέστε τη βρομιά με ένα στεγνό πανί.

Στην περίπτωση που το σύστημά σας δεν λειτουργεί 
σωστά

Απενεργοποιήστε το και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 
κουμπί  (λειτουργία) στο σύστημα για τουλάχιστον 7 
δευτερόλεπτα για να το ενεργοποιήσετε ξανά. Στη συνέχεια, 
συνδέστε ένα χειριστήριο μέσω καλωδίου USB και πατήστε το 
κουμπί  (PS) στο χειριστήριο. Εμφανίζεται η οθόνη ασφαλούς 
λειτουργίας. Η Ασφαλής λειτουργία είναι μια λειτουργία εκκίνησης 
του συστήματός σας, κατά την οποία είναι διαθέσιμες μόνο λίγες 
λειτουργίες του συστήματος για επίλυση προβλημάτων. Εάν η 
απενεργοποίηση δεν εκτελεστεί κανονικά, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί  (λειτουργία) στο σύστημα για 
τουλάχιστον 15 δευτερόλεπτα. Γίνεται επανεκκίνηση του 
συστήματος και εμφανίζεται η οθόνη ασφαλούς λειτουργίας. 
Μόλις το σύστημα μεταβεί σε ασφαλή λειτουργία, επιλέξτε τα 
απαραίτητα στοιχεία και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, 
για να εκτελέσετε τις ενέργειες.
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Προδιαγραφές

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιηθούν 
χωρίς προειδοποίηση. Ανάλογα με την έκδοση λογισμικού που 
χρησιμοποιείται, το σύστημα μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά 
από ότι περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Σύστημα PlayStation®TV

Θύρα AV Ανάλυση 720p, 1080i, 480p

Έξοδος ήχου LPCM 2 καν.

Κύριες υποδοχές και 
υποδοχές σύνδεσης

Είσοδος κάρτας PlayStation®Vita 
Υποδοχή κάρτας μνήμης 
Θύρα USB (USB 2.0 Τύπου A) 
Θύρα εξόδου HDMI (HDMI-CEC) 
Θύρα LAN (10BASE-T, 100BASE-TX)

Εσωτερική κάρτα 
μνήμης

1 GB*

Ισχύς
Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου 
ρεύματος: DC 5 V

Μέγιστη ονομαστική 
ισχύς

Περίπου 2,8 W

Εξωτερικές 
διαστάσεις

Περίπου 65,0 x 105,0 x 13,6 mm 
(μήκος × ύψος × πάχος)

Βάρος Περίπου 110 g

Θερμοκρασία 
λειτουργίας

5 °C – 35 °C

Συμβατό(ά) 
χειριστήριο(α)

Ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®3 
Ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4

Χώρα παραγωγής Κίνα

 
Όπου βλέπετε αυτό το σύμβολο σε οποιαδήποτε από τα 
ηλεκτρικά προϊόντα ή συσκευασίες μας, δείχνει ότι το σχετικό 
ηλεκτρικό προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται ως γενικό οικιακό 
απόβλητο στην Ευρώπη και την Τουρκία. Για να εξασφαλίσετε τη 
σωστή επεξεργασία των αποβλήτων, παρακαλούμε να τα 
διαθέτετε μέσω εξουσιοδοτημένων εγκαταστάσεων συλλογής, 
σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους ή προϋποθέσεις. Τα 
απόβλητα ηλεκτρικού εξοπλισμού μπορούν να διατεθούν δωρεάν 
μέσω των καταστημάτων λιανικής πώλησης κατά την αγορά ενός 
νέου παρόμοιου προϊόντος. Επίσης, στις χώρες της Ε.Ε. μεγάλα 
καταστήματα λιανικής πώλησης ίσως δέχονται μικρά απόβλητα 
ηλεκτρικών συσκευών δωρεάν. Επικοινωνήστε με το τοπικό 
κατάστημα λιανικής πώλησης για να μάθετε αν αυτή η υπηρεσία 
προσφέρεται για τα προϊόντα που θέλετε να διαθέσετε. Με αυτές 
τις ενέργειες, θα βοηθήσετε να συντηρήσετε τους φυσικούς 
πόρους και να βελτιώσετε τα πρότυπα της προστασίας του 
περιβάλλοντος στην επεξεργασία και τη διάθεση των ηλεκτρικών 
αποβλήτων.



11

EL

*  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα τμήμα της εσωτερικής 
κάρτας μνήμης, ενώ ένα άλλο τμήμα χρησιμοποιείται για αρχεία 
του συστήματος. Ο πραγματικός χώρος που μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε είναι μικρότερος από τη συνολική 
χωρητικότητα της εσωτερικής κάρτας μνήμης που αναφέρεται 
σε αυτό το έγγραφο.

Λειτουργίες δικτύου

Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX

Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (n = 1×1)

Bluetooth® 2.1 + EDR (A2DP, AVRCP, HSP, HID)

Τροφοδοτικό εναλλασσόμενου ρεύματος

Είσοδος AC 100 – 240V, 50/60Hz

Έξοδος DC 5V, 2000 mA (2A)

Εξωτερικές διαστάσεις
Περίπου 76 × 46 × 22 mm 
(μήκος × ύψος × πάχος)

Βάρος Περίπου 93 g

Κωδικός περιοχής

Το λογισμικό μορφής PlayStation®Vita διαθέτει κωδικούς περιοχής 
που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε περιοχή όπου πωλείται το σύστημα. 
Σε αυτό το σύστημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λογισμικό για 
τις ακόλουθες περιοχές:

 

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά 
σήματα

Τα “ “, “PlayStation”, “DUALSHOCK” και “ “ είναι 
κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Sony Computer 
Entertainment Inc. Το “LIVEAREA” είναι εμπορικό σήμα της ίδιας 
εταιρείας.

Τα “SONY” και “ “ είναι σήματα κατατεθέντα της Sony 
Corporation. Το “Sony Entertainment Network“ είναι εμπορικό σήμα 
της ίδιας εταιρείας.

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth 
SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Computer 
Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade 
names are those of their respective owners.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, 
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of 
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των 
αντίστοιχων κατόχων τους.



Οδηγός χρήσης
Για να διαβάσετε τον Οδηγό χρήσης, επιλέξτε  (User’s Guide) 
(Οδηγός χρήσης) στις  (Settings) (Ρυθμίσεις), στην οθόνη 
LiveArea™. Για να διαβάσετε τον Οδηγό χρήσης, απαιτείται σύνδεση 
στο Internet.
Μπορείτε επίσης να διαβάσετε τον Οδηγό χρήσης στην εξής 
διαδικτυακή τοποθεσία: 
eu.playstation.com/pstv/support/manuals/

Ιστότοπος ενημερώσεων
Αυτός ο ιστότοπος παρέχει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με 
τις ενημερώσεις του λογισμικού συστήματος, υμπεριλαμβανομένου 
και του τρόπου ενημέρωσης του λογισμικού συστήματος.
Με την ενημέρωση του λογισμικού συστήματος του συστήματος PS 
TV, μπορείτε να απολαύσετε πρόσθετες λειτουργίες και ενισχυμένη 
ασφάλεια. Να ενημερώνετε πάντα το σύστημά σας με την τελευταία 
έκδοση. 
eu.playstation.com/pstv/

Υποστήριξη
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του συστήματος 
PS TV και για απαντήσεις σε τεχνικές ερωτήσεις, επισκεφτείτε τον 
ιστότοπο υποστήριξης. 
eu.playstation.com/pstv/support/
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